Förslag til I stadgeförä nd ri ng för Stigtomta

Sa

mfä I I ighetsföreni ng

I nuvarande stadgar för Stigtomta Samfällighetsförening står det i paragraf 6 att val av

ledamöter till styrelsen alltid ska ske vid den ordinarie årsstämman. Det innebär att om
någon allvarlig händelse sker under året där en eller flera ledamöter inte kan fullfölja sitt
uppdrag så måste styrelsen vänta till den nästkommande årsstämman innan kompletterande
val kan göras. Om det förhållandet uppstår kan det upplevas riskfyllt med tanke på de ibland
ganska stora beslut som ska tas av ekonomisk karaktär. Vid kontroll med lantmäteriet så

meddelar dom att det står Samfälligheten fritt att fatta ett nytt beslut om stadgarnas
utformning men dessa ska därefter anmälas till Lantmäteriet för att fastställas. Utöver denna
paragraf så vill styrelsen komplettera 5 1-4 - kallelse till årsstämman - med att också
använda vår hemsida som informationskanal. Paragrafen 16 utökas med några punkter
avseende dagordn i ngens utformning vid årsstä

m ma n.

Styrelsens förslag till stadgeändring är att paragraf 6 i nuvarande stagar ändras till att lyda

enligt följande:
56 Val av styrelse

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år och för

suppleant ett år. Första gången val äger rum skall två ledamöter väljas på endast ett år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig
själv. I händelse av att en ellerflera ledamöter av någon orsak inte kan fullfölja sitt uppdrag
under året så har Samfälligheten möjlighet att kalla till extra stämma för att göra fyllnadsval.
Kallelse sker i den ordning som fastställts för extra stämma.

914 avseende kallelse till årsstämman kompletteras med att hemsidan också används som

informationska

na l.

516 kompletteras avseende några punkter som ska finnas med på dagordningen vid
årsstämman
Ett komplett förslag på stadgar för Stigtomta Samfällighetsförening biläggs detta förslag.
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Styrelsen

Stigtomta Samfällighetsförening
med org.nr 717 904 - 8496
STADGAR
Stadgar lor samf;illighetsförening, bildad enligt lagcn (1973:1150) om örvaltning av
samf;illigheter. Lagens bestämmelser om fiirvaltningen skall gälla i den mån inte annat
framgår av dessa stadgar.
$
F

r FTRMA.
öreningens ftrma år Stigtomta

S

amfälligh etsfören in g.

SAMFÄLLIGHET.
Föreningen lorvaltar de vägar, vilka ftirklarats vara floreningens, samt handhar de i
loreningen ingående fastigheternas gemensamma angelägenheter i övrigt rörande dessa
vågar. Akt nr 04-801540. Vad nu sagts gäller även sådan annan allmän plats än väg som
lorklarats vara foreningens.
$2

r'Ön pÖnVALTNINGEN.
Saml?illigheten skall lorvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess
$ 3 GRUNDERNA

ändamåI.
$4

MEDLEM.

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i
samfållighet upptagen under $ 2.
$ 5 STYRELSE, säte, sammansdttning.
För fiireningcn skall finnas en styrelse med säte i Nyköpings kommun.
Styrelsen skall bestå av fem ledamötcr och tre suppleanter.
$ 6 STYRELSE, val.

Styrelsen väljs vid ordinarie fiireningsstämma. Mandattiden for ledamot är två år och for
suppleant ett år. Första gången val äger rum skall två ledamöter väljas på endast ett ål'.
Stämman utser ordforande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig
själv. I händelse av att en eller flera ledamöter av någon orsak inte kan fullflolja sitt uppdrag
under året så kan styrelsen kalla till extra stämma fiir ett fyllnadsval. Kallelse sker i den
ordning som gällcr ftir extra stämma.
$ 7 STYRELSE, kallelse till sammanträde, florcdragningslista.
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om ltirekommande
ärenden, skall tillställas ledamöterna minst sju dagar öre sammanträdet. Suppleantema
skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och forekommande
ärenden. Ledamot, som är forhindrad attnäwara, skall genast meddela detta till
ordforanden. Denne skall då omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant, som
ej tjänstgör i ledamots ställe, har rifit att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.
$ 8 STYRELSE, beslutflorhet, protokoll.
Styrelsen är beslutlor när kallelse skctt i behörig ordning och minst halva antalet
styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträdet anses
behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som

styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika
röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdcs av
ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen fär ärende avgöras om minst två tredjedelar av
styrelseledamöterna ar näwarande och ense om beslutet.
Fräga fär, utan hinder av bestämmelsema i florsta stycket, avgöras utan kallelse om
samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörande av ärende äger anöra reservation mot beslutet. Sådan
reservation skall anmälas ftire sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrclsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum,
deltagande ledamöter och suppleanter, koft beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt
anforda reservationer. Protokollet skalljusteras av ordforanden eller annan ledamot som
vid forfall ör ordforanden lett sammanträdet.
$ 9 STYRELSE, förvaltning.

Styrelsen skall

l. forvalta samftilligheten och öreningens tillgångar.
2. lora redovisning över foreningens räkenskaper.
3. lora {tirteckning över delägamas fastigheter, dessas andelstal och ägare.
4. årligen till ordinarie stämma avge fiirvaltningsberättelse över floreningens
verksamhet och ekonomi.

5.
6.

om forvaltningen omfattar flera samfiilligheter eller annars är uppdelad på olika
verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenama, föra särskild redovisning för varje sådan gren.
i övrigt fullgöra vad lagen foreskriver om styrelsens handhavande av loreningens
angelägenheter.

$

l0 REVrsIoN.

För granskning av styrelsens forvaltning skall medlemmamapå ordinarie ftireningsstämma
utse två revisorer och wå suppleanter. Revisionsberättelsc skall överlämnas till styrelsen
senast tre veckor fore ordinarie stämma.

$ 1I R{KENSKAPSPERIOD.
Föreningens räkenskapspcriod omfattar kalenderår.

$ 12 LTNDERHÄLLS- OCH FÖRNYELSEFOND.

Till öreningens underhålls och fornyelsefond skall årligen avsättas

minst

0

kronor.

$ 13 FÖRENTNGSSTÄMMA.
Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som sfyrelsen
bestämmer.
Styrelsen kan, när den finner dct nödvändigt, utlysa extra stämma.I fräga om medlemmars
rdtt attbegära att extra stämma utlyses gäller $ 47 tredje stycket lagen om förvaltning av

samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillf?ille att från
det kallclseåtgärd vidtagits ta del av dcbiteringslängd, utvisandc det belopp som skall
uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie
stämma skall dessutom ftirvaltningsberättelse och revisionsberättelse for den avslutade
räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig flor granskning under
samma tid.
$ 14 KALLELSE TILL STÄMMA.
Kallelse till stämma skall utfårdas av styrelsen och ske genom utdelning i brevlåda, anslag
på ortens anslagstavlor, via hemsidan och annons i lokalpressen.
Kallelseåtgärd skall vidtas senast {orton dagar öre sammanträdet. I kallelsen skall anges
tid och plats för stämman, vilka ärendcn som skall forekomma på stämman och lämnas
uppgift om plats där i $ 13 angivna handlingar finns tillgängliga.
Andra meddelanden skall, genom styrelsens florsorg, bringas till medlemmarnas kännedom
genom annons i lokalpressen, via hemsidan eller genom brevförsändelse.
$ 15 MOTIONER.
Medlem kan genom motion väcka forslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som
skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga for medlemmama
tillsammans med forvaltningsberättelsen.

$ l6 DAGORDNING VrD STÄMMA.
Vid ordinarie stämma skall loljande ärenden behandlas:
1. Val av ordftirande vid stämman och stämmoordforandens val av protokollftirare

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare
4. Prövande av om stdmman blivit vederbörligen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av styrelsens och revisorernas berättelscr
7. Beslut om ansvarsfrihct åt styrelseledamöterna
8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
9. Fråga om arvoden till styrelsen och revisorerna

10. Styrelsens örslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
11. Val av styrelse, styrelseordforande och suppleanter

12.Yal av revisorer och revisorssuppleanter
13. Val av valberedning
14. Informations- och frågestund
15. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

Vid extra stämma ska ärendena under punkt

1, 2, 3,

4,8 och 15 behandlas.

$ 17 DTSPOSITION AV AVKASTNING.
I det fall stämman beslutar att fordela uppkommet överskott skall detta ske efter
medlemmarnas andelar i samfälligheten.

$ 18 STÄMMOBESLUT.
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

lfräga om omröstning mm gäller $$ 48,49,51 och 52lagen om lorvaltning av
samf?illighcter.

När omröstning foretas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt,
andelstal, ombud mm som har betydelse for bedömandet av röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

$ i9 FLERA VERKSAMHETSGRENAR.
Skall omröstning ske i fräga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid
tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har dcl i flera
verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal
framräknas på ftiljande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje
verksamhetsgren i forhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma
verksamhet omröstningen avser. Därefter sarnmanlägges de reducerade röstetalen ftir varje
medlem.

PROTOKOLLSruSTERING MM.
Stämmoprotokollet skall justeras inom fvå veckor efter stämman och därefter hållas
tillgängli gt for medlem mama.
$ 20

Dessa stadgar har antagits vid ord. sammanträde 2001-03-20,
vid extra sammanträde 200I-05-29 samt justerats i paragraferna 6, 14 och l6 vid
årsstämman 202I-06-14

(Sammanträdesledare)

